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Bilag 2. Interviews vedr. ungdomsklub og opsøgende arbejde (kvalitativ data) 
 
Afsæt: 
Byrådet pegede i deres beslutning a 10. oktober 2019 på, at der i prøveperioden skulle sættes fokus på at 
lave opsøgende arbejde i byerne Rønnede, Dalby og Karise. Dette med henblik på at undersøge 
muligheden for og relevansen af en genetablering af ungdomsklubber i de tre byer. 
     Som supplement til dette opsøgende arbejde er der ultimo 2020 gennemført en række interviews, der 
skal supplere sagens kvantiative data om fremmøde og brugere af ungdomsklubberne. Disse interviews og 
det løbende opsøgende arbejde, der er foretaget, fremstilles nedenfor i opsamlende form.  
 
 
Følgende data fremstilles nedenfor: 

 Interview 1: Interviews med unge i byer med ungdomsklub (Haslev, Faxe, Faxe Ladeplads) og i byer 
uden ungdomsklub (Rønnede, Dalby, Karise) 

 Interview 2: Interviews med personale med relation til ungdomsklubarbejdet, dvs. klubmedarbejdere, 
SSP-konsulenter og rusmiddelkonsulent 

 Interview 3: Interviews med repræsentanter fra foreningslivet i byer med ungdomsklub (Haslev, 
Faxe, Faxe Ladeplads) og byer uden ungomdsklub (Rønnede, Dalby, Karise 

 Opsøgende arbejde: Opsamlende erfaringer på baggrund af opsøgende arbejde i byer uden 
ungdomsklub (Rønnede, Dalby, Karise) 

 
 
Interview 1: Interviews med unge i byer med ungdomsklub (Haslev, Faxe, Faxe Ladeplads) og i byer 
uden ungdomsklub (Rønnede, Dalby, Karise) 
 
Om interviewsene 
Interviews med unge i byer med og uden ungdomsklub er foretaget som semi-strukturerede 
fokusgruppeinterviews. Der blev interviewet i alt 25 unge i alderen 12-17 år, fordelt således: 12 fra byer med 
ungdomsklub og 13 fra byer uden ungdomsklub.  
 
Spørgsmål 

 Hvad gør en ungdomsklub god – herunder evt. samarbejde med foreningslivet? 
 Oplever I, at unge fra andre byer bruger ungdomsklubben i jeres by – og hvad er jeres tanker 

herom/perspektiver herpå? 
 Hvor vigtigt er det at have en ungdomsklub i BY (skala 1-5)? 
 Hvad synes I om klubbens placering? 
 Hvad er der ellers af ungeaktiviteter i byen? Hvad synes I om det – og er der brug for andet? 

 
Opsamlende fra alle interviews med unge 

 Overordnet er der stor forskel på de unges udtalelser i de 6 byer, og derfor er der ikke ét samlet 
billede af, hvad ”unge i Faxe Kommune” oplever og ønsker omkring ungdomsklubber. F.eks. er der 
et tydeligt ønske i Karise om en ”ungestyret klub”, mens den ide bliver fuldstændig afvist af unge i 
Dalby og Haslev, som ønsker ungdomsklubber med stor voksenstyring. 

 De kraftigst genlydende behov, der kommer på tværs af alle interviews med unge er 1) et ønske om 
”læ og strøm” og 2) ”bare at være” sammen med sine venner. Det vil sige, at der på tværs af unge er 
et fælles øsnke om ungdomsklubber som et sted at være sammen. 

 Opfølgning i form at opfølgende interviews og afdækning af konkrete lokale ønsker og behov vil 
derfor kunne give et bedre grundlag for tilrettelæggelse af ungdomsklubarbejdet.  

 
 
Opsamlende pointer fra interviews fra unge i byer med ungdomsklubber 

 Det er svært at gå i klub i andre byer, fordi offentlig transport er for dyr, og der er for langt at cykle. 
Derudover giver det bare bedre mening i de unges optik at gå ned i byens klub – der kender man de 
andre. 

 Et godt ”ungested” skal have varme, læ og strøm 
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 I Haslev klubben er det vigtigt for de unge, at der er en voksen, som man kan gå til med problemer – 
og som kan styre situationen, hvis der opstår dårlige situationer mellem de unge. 

 En pige med flygtninge-baggrund fra Haslev-klubben fortæller, hvordan det at komme i 
ungdomslkubben fik stor betydning for hende ssociale relationer – fordi ungdomsklubben i 
modsætning til skolen gav hende mulighed for at fokusere udelukkende på sociale relationer.  

 
Opsamlende pointer fra interviews fra unge i byer uden ungdomsklubber 

 Det er svært at gå i klub i andre byer, fordi offentlig transport er for dyr, og der er for langt at cykle. 
Derudover giver det bare bedre mening i de unges optik at gå ned i byens klub – der kender man de 
andre. 

 Et godt ”ungested” skal have varme, læ og strøm 
 I Dalby blev der et stort savn, da ungdomsklubben lukkede. Der var ikke nogen tilbud, så de unge 

begyndte at bruge skolens udeområder og boligkvarterer. Dalbys unge tror ikke på ”elevstyrede 
klubber”. Der vil blive snavset og der vil komme hærværk. De unge kan ikke stå for det selv – også 
selvom der var en kontaktperson tilknyttet. 

 Klubbrugere i Rønnede lavede underskriftindsamling, fordi de virkelig havde brug for klubben. De 
interviewede ved dog ikke, hvilken reaktion der kom på den. Generelt oplevlese af, at de unge er 
begyndt ”bare” at være udenfor og på skolen. De unge i Rønnede anser ikke en klub som relevant 
for dem mere, men absolut relevant for kommende 7. klasser: ” Når man bliver ældre, skal man bare 
have et sted at være. Måske med lidt voksentilsyn en gang imellem.”  

 Karises unge ønsker en ”elevstyret klub” med tilknyttet kontaktperson. De er helt sikre på, at unge vil 
involvere sig i roller som fx kasseoptælling, bodstyring, rengøring, nøglebære osv. De er helt sikre 
på, at det er den eneste model i Karise. En traditionel klub, vil ikke få succes, udtaler de. 
 

 
Interview 2: Interviews med personale med relation til ungdomsklubarbejdet, dvs. klubmedarbejdere, 
SSP-konsulenter og rusmiddelkonsulent 
 
Om interviewsene 
Interviews med klubmedarbejdere, SSP-konsulenter og rusmiddelkonsulent er foretaget som semi-
strukturerede fokusgruppeinterviews.  
 
Spørgsmål 

 Hvad har I erfaret i forhold til, at unge fra andre byer har benyttet ungdomsklubben i de byer, hvor 
der er ungdomsklubtilbud? 

 Hvad gør en ungdomsklub god – herunder muligheder i øget samarbejde med foreningslivet? 
 Hvor vigtigt er det at have en ungdomsklub i de seks større byer i Faxe Kommune? 
 Kommentarer på centrale pointer fra interviews med unge  

 
Opsamlende pointer fra klubmedarbejderne: 

 Der har ikke været nogen nævneværdig tilstrømning af unge fra andre byer til ungdsomsklubberne i 
henholdsvis Haslev, Faxe og Faxe Ladeplads efter lukning af ungdomsklubber i Rønnede, Dalby og 
Karise – kun en smule i Haslev 

 Det er vigtigt med indbydende fysiske rammer, men det er de sociale relationer til 
klubmedarbejderne og de andre unge, der er trækplasteret i klubberne. Man får både sammenhold 
og tilhørsforhold i klubberne 

 Der er noget kulturbæring: Børn af forældre, der selv har gået i klub, kommer som regel også i klub. 
Børn af forældre, der har været aktive i foreningslivet, kommer som regel ikke i klub – men fortsætter 
traditionen i foreningslivet. 

 Klubberne hjælper nogle unge over i foreningslivet, når det giver mening, men et decideret formelt 
fokus på brobygning mellem klub og foreningsliv, giver ikke mening. 

 
Opsamlende pointer fra SSP-konsulenterne 

 De steder, hvor der ikke er klub, bliver skolerne brugt som opholdssted i stedet – og det har ført til 
hærværk og uhensigtsmæssig adfærd i nogle af byerne 

 Alle byer har brug for tilbud til de unge 



 
Center for Børn & Undervisning 

3 

 SSP bruger klubberne i deres opsøgende arbejde. Der, hvor der ikke er klub, er det svært at 
etablere forhold til de unge, der er stærke nok til, at SSP kan få en stemme i de unges bevidsthed 

 De unge efterspørger mere ”et sted” end en decideret ungdomsklub. Dog er ”voksenkontakt” til unge 
– uanset hvor de opholder sig – i alle tilfælde vigtigt.  

 Aktiviteter tiltrækker – relationer fastholder. Det er ikke aktiviteter de unge er interesseret i, men et 
sted, hvor de kan dyrke deres relationer til andre unge 

 Der er behov for et seniortilbud til de ældre unge 
 
Opsamlende pointer fra rusmiddelkonsulenterne 

 Når de unge opfordres til at opgive en stor del af dem selv – som misbruget er – er det vigtigt at 
have nogle alternativer, som de unge kan bruge til at reetablere det tomrum, som de står tilbage 
med – f.eks. finde nye venner/relationer 

 Kulturbæring og sammenhold: De er fælles om noget i klubben, som de ikke kan finde ud af selv. 
 Når de unge er i klubben, er de i hvert fald ikke der, hvor de ikke skal være. 
 De unge efterspørger mere ”et sted” end en klub. Dog er ”opsynet” fra ansvarlige voksne vigtigt for 

de unge. 
 
 
Interview 3: Interviews med repræsentanter fra foreningslivet i byer med ungdomsklub (Haslev, Faxe, 
Faxe Ladeplads) og byer uden ungomdsklub (Rønnede, Dalby, Karise) 
 
Om interviewsene 
Interviews med foreningslivet er foretaget som telefon-interview med foreningsformand. Følgende foreninger 
er blevet interviewet: Haslev Kegleklub, Haslev Bokseklub, Faxe Karateklub, Roklubben Viking (Faxe 
Ladeplads), Faxe Ladeplads Idrætsforening, Dalby Gymnastik- og Idrætsforening, Rønnede Idrætsforening, 
Karise Idrætsforening. Der er således interviewet foreninger fra alle de seks større byer i Faxe Kommune 
fordelt på byer med og byer uden ungdomsklub. 
 
Spørgsmål 

 Hvad tænker du om, at der er lukket tre ungdomsklubber i hhv. Dalby, Rønnede og Karise pr. 1/1 
2020? 

 Hvad gør en ungdomsklub god – herunder evt. samarbejde med foreningslivet? 
 Andre kommentarer/perspektiver 

 
Opsamlende pointer foreninger byer med ungdomsklub 

 Hvis man lukker en ungdomsklub i en by, mangler der tilbud til de unge, og man risikerer, at de unge 
laver uhensigtsmæssige ting (rodløshed). Men ressourcer skal bruges, hvor de giver mening – derfor 
må man jo overveje, om der skal være ungdomsklubtilbud i alle byer eller kun nogle.  

 I en by med både ungdomsklub og foreningsliv ville det være godt, hvis der kan tages afsæt i lokale 
behov og udfordringer og arbejde sammen om at gøre noget for byens unge. Dog er erfaringen, at 
samarbejde med eks. ungdomsklubber og skoler kræver mange ressourcer for at lykkes, det vil sige 
både tid, økonomi og tydelig rammesætning. 

 
Opsamlende pointer foreninger byer uden ungdomsklub 

 Foreningerne oplever alle, at de unge hænger mere ud på gaderne – også på en ikke-konstruktiv 
måde 

 Når ungdomsklubben lukker, bidrager det til en generel oplevelse af, at ”byen lukker ned” 
 Der, hvor der ikke er ungdomsklubber mere, kunne man overveje at se på et samarbejde mellem 

klubmedarbejdere om konkrete initiativer/indsatser lokalt. Eksempelvis er der i Karise ønske om at 
samarbejde om at realisere e-sport som aktivitet for de unge.  

 Et samarbejde kan bestå i at koordinere åbningstider, så ungdomsklub og forening prøver at undgå 
at lave tilbud samtidig, så de unge skal vælge. Et samarbejde kan også bestå i at ungdomsklub og 
forening har fælles lokaler, man bruger – så de unge oplever flere aktører gøre noget for dem i nogle 
rammer, der er ”deres” 

 Samarbejde kræver opmækrsomhed, fordi det kræver ressourcer er at få op at stå 
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Opsøgende arbejde: Opsamlende erfaringer på baggrund af opsøgende arbejde i byer uden 
ungdomsklub (Rønnede, Dalby, Karise) 
 
Om det opsøgende arbejde 

 Det opsøgende arbejde har fundet sted som en naturlig del af arbejdsgangene for både 
klubmedarbejdere, SSP-konsulenter og rusmiddelkonsulenter. En grundsten i dette løbende arbejder 
er at forholde sig opsøgende på ungeliv i kommunen – heriblandt de byer, hvor der siden januar 
2020 ikke har været klubber. Det opsøgende arbejde beror således på et godt samarbejde med 
SSP-konsulenter og rusmiddelkonsulenterne 

 Det opsøgende arbejde har fundet sted på skoler, løbende besøg i byer uden ungdomsklub og byer 
med ungdomsklub 

 Observationer og erfaringer fra det opsøgende arbejde indgår til dels i interviews vedr. 
ungdomsklubstrkutur, jf. sammenfatning af interviews i bilag 3. 

 
Opsamlende observationer og erfaringer fra det opsøgende arbejde 

 Foråret 2020 blev primært brugt til at få etableret en ny ungdomsklub i Faxe på Solhøjen, og 
samtidig gøre de unge i Dalby, Karise og Rønnede opmærksom på, hvor de nu havde mulighed for 
at gå i ungdomsklub. Coronaens indtog og nedlukningen af ungdomsklubberne fra 15. marts til 26. 
maj 2020, ødelagde dog rigtigt meget af dette informationsarbejde. 

 Ved opstart af nyt skoleår i august blev alle 7.-8.-9. klasser besøgt for at fortælle om 
ungdomsskolens tilbud. Vi brugte ekstra tid på skolerne i henholdsvis Dalby, Rønnede og Karise for 
at spørge ind til, hvad de unge lavede i deres fritid, nu de ikke længere havde en ungdomsklub. Det 
var eleverne på Bavneskolen i Dalby, der tydeligst gav udtryk for, at de savnede en ungdomsklub, 
mens eleverne i både Karise og Rønnede ikke udviste synderlig interesse for emnet. 

 Afdelingslederen for fritidsafdelingen har i løbet af efteråret – med afsæt i erfaringer fra SSP – 
løbende besøgt de 3 byer uden ungdomsklub for at opsøge unge, der skulle ”hænge ud”. Det er dog 
kun i Dalby, det er lykkedes at komme i dialog med nogle unge. 

 I forbindelse med nedlukningen af ungdomsklubberne i december grundet covid-19, har 
klubmedarbejderne været på gaden for at lave opsøgende arbejde. De er flere gange stødt på 
grupper af unge, der hænger ud på Bavneskolen, Dalby. Her giver de unge udtryk for, at de keder 
sig og savner et sted at være. Derudover er klubmedarbejderne stødt på unge, der ”hænger ud” 
andre steder, typisk ved Netto i både Faxe og Faxe Ladeplads – og her er erfaringen, at en del af 
dem er i forvejen klubbrugere. 

 


